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A MINHA VIDA VAI MUDAR - DEIXANDO A CAPA (Marcos 10:46 ao 52)
A Bíblia diz que Bartimeu não nasceu cego... Quando Jesus pergunta a ele o que ele quer ele responde: “que eu torne a
ver” Subentende-se que já tinha visto um dia... A Vida já tinha sido boa um dia, palavra: Torne... Volte... quer dizer uma
restituição, voltar ao que era... Existe algumas palavras que não foram por acaso que está registrado...
1º ASSENTADO... Me mostra que ele estava Paralisado, acomodado... Quando perdemos algo, corremos o risco de
paralisar...
2º BEIRA DO CAMINHO... Ele estava onde as pessoas passavam, na MARGEM, MARGINAL, na
proximidade “de”... Uma pessoa que Rouba é considerado MARGINAL... Porque? Ele está a margem da sociedade, e
quem está neste estado não realiza por si só, precisa roubar... Se queremos mudar de vida, não podemos estar a beira do
caminho, temos que está livres, no caminho... JESUS DISSE: EU SOU O CAMINHO, Não fique a Beira, MERGULHE
EM JESUS... ANDE EM JESUS...Quando estamos andando no CAMINHO/JESUS, começamos a ter transformação de
VIDA...
3º MENDIGANDO... Migalhas, restos... Quem já viu alguém aqui dar R$100,00 para o guardador do carro?...
DEUS NÃO TEM MIGALHAS PARA VOCÊ! TEM MAIS MEU IRMÃO... NÃO FIQUE MENDIGANDO,
NEGOCIANDO O TAMANHO DA BENÇÃO COM DEUS... “ah Deus se não der para fazer isso, faz assim mesmo”...
“Se não for a MUDANÇA pode ser uma Melhoriazinha. NÃO MENDIGA...
Mesmo assim... Tem coisas para aprendermos com este homem BARTIMEU...Essa personagem, tem coisas que fortes a
nos ensinar... Olha só, ele estava em um lugar estratégico... E que consideramos “Lugar certo”... Onde Jesus iria passar!!!
Temos que saber onde Jesus está passando... Olha só, Bartimeu não era tolo... Olha como começa o texto de Marcos
10:46 Depois, foram para Jericó. E, saindo ele de Jericó
Tudo que vai volta! TUDO QUE VAI VOLTA... Existia um caminho de saída, MESMO CAMINHO QUE ELE
ENTROU TINHA QUE SAIR. TEMOS QUE TER ESSA INTELIGENCIA PARA MUDAR DE VIDA. Quem quer
mudar de vida, não fica em casa... Chorando as pitangas... Bartimeu tinha tudo para ficar em Casa... Depressivo,
angustiado, falar que DEUS esqueceu dele, que o Líder dele não gostava dele, rebelde... Para ficar na internet postando
bobagem, vendo bobagem... a vida é ruim, perdi...
Quando Bartimeu viu o Barulho... (pés no chão)... Multidão é barulhenta. Quando Bartimeu ouviu começou a CLAMAR!
Bartimeu era cego e não mudo! A Bíblia diz: 48 E muitos o repreendiam, para que se calasse; mas ele clamava cada
vez mais: Filho de Davi! tem misericórdia de mim. O que ele fez? CLAMOU MAIS... Quando pedirem para você calar
de clamar o mestre... CLAME MAIS E MAIS... QUANDO TENTAREM TE PARALISAR, CRESÇA MAIS E MAIS...
NÃO SE LIMITE A OPOSIÇÃO! Muitos, muitos, muitos tentaram parar ele! PORÉM ELE NÃO IA DESPERDIÇAR A
OPORTUNIDADE! Muitos vão tentar te parar! MAIS DEUS VAI TE DAR FORÇA, VOCÊ VAI CLAMAR MAIS E
MAIS... Onde tem foco de oposição, TEM COISAS GRANDES PARA ACONTECER...
VS 49 E Jesus, parando, JESUS PAROU O clamor faz Jesus Parar para atender... Ah meu irmão, quando clamamos
viramos a agenda MAIOR DE DEUS! TUDO ESPERA! POIS UM FILHO CLAMOU... 49 E Jesus, parando, disse que
o chamassem; e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo; levanta-te, que ele te chama. Levanta! Tenha
coragem! Ele te chama... Jesus está te chamando nesta noite! TE CHAMANDO PARA MUDAR A SUA VIDA
50E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se, e foi ter com Jesus. Escute, muito importante.... Se seu passado fosse
bom, JESUS NÃO TINHA NOS TIRADO DE LÁ! Bartimeu arrancou a capa... A capa era tudo que ele tinha...Um
mendigo, todo seu patrimônio é a roupa! A capa era importante... As pessoas são conhecidas pelas sua roupas, ali estava
seu “estatus” seu “rotulo”... Imagine a quanto tempo não estava com aquela capa
TIRE A CAPA, O ROTULO... SE EXPOE PARA DEUS. Bartimeu jogou fora o VELHO, PARA ENTRAR NO NOVO!
A CAPA é uma palavra de atitude, de evidencia. Todos tem que ver que mudamos, que somos diferentes... Que amamos
nossa igreja/lideres/irmãos/pastores...JESUS!!! Mostre a todos quem você em Jesus!!!
Ele não tirou e foi com ela? NÃO!!! Nem pediu para ninguém cuidar da capa... ele lançou fora... 51 E Jesus, falando,
disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu torne a ver. 52 E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé
te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Temos que saber falar, temos que ser sincero... Jesus perguntou:
Que queres que te faça? Muitas vezes queremos a salvação de fulano, a benção de beotrano... ele está perguntando a
você!!!
Jesus disse: A tua fé te salvou... Alguns ali poderia dizer: Mestre ele precisa é de vista... Jesus tu errou na oração? É que
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Primeiro vem salvação e depois cura!!!
A MINHA VAI MUDAR QUANDO EU CLAMAR, LEVANTAR E LARGAR A MINHA CAPA

